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Oppgaven deles ut mandag 04. oktober kl. 10.00 i ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters 
hus, og vil også være tilgjengelig på nettet fra samme tid. Oppgaven leveres inn innen kl. 
14.00 fredag 8. oktober, i ekspedisjonen i 2. etasje i Harriet Holters hus. Oppgaven kan ikke 
leveres på e-post. 
 
Sensur på eksamen faller fredag 29. oktober kl. 14.00. Sensuren slås opp på tavlen utenfor 
Aud. 7, i 1. etasje i Eilert Sundts hus.  
 
Sensuren kan også hentes på Studentweb noen timer etter sensuren faller. 
 
Oppgavesettet består av 4 sider inkludert forside og obligatorisk erklæring. 
 
Kandidaten skal levere 2 eksemplarer av besvarelsen. Sammen med besvarelsen skal 
kandidaten levere inn en obligatorisk erklæring. Denne erklæringen er på side fire av 
eksamenspapirene.  
 
Sensuren regnes som mottatt av studentene når den slås opp, med mindre gyldig fravær kan 
dokumenteres. 
 
Husk å notere kandidatnummeret ditt. 
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Som hjemmeoppgave skal dere skrive et fagessay. Essayet er – som vi har drøftet i 
gruppene – en genre som gjerne kan starte med en empirisk observasjon, noe 
erfaringsnært, kanskje også noe mer personlig eller subjektivt. Men dette bør bare 
være et utgangspunkt, og en bør i løpet av essayet også trekke på sosiologisk teori og 
eventuelt innhente andre empiriske data som kan belyse temaet. Hovedpoenget er at 
essayet skal ha en drøftende, eller ”dialogisk” karakter. Måten dere løser dette på 
kan variere mye, det finnes ingen klar mal. Det er tillatt å legge seg tett opp til den 
mer tradisjonelle formen for ”skoleoppgave”.  
 
 
 
Dere skal velge én av følgende oppgaver: 
 
 
 
1. Norge: et kjønnslikestilt samfunn?  
 
 
2. Flerkulturelle utfordringer  
 
 
3. Utdanningsforskjeller i Norge 
 
 
 
 

2 



INSTITUTT FOR SOSIOLOGI OG SAMFUNNSGEOGRAFI   BOKMÅL 
 

 
Retningslinjer/ praktisk informasjon om oppgaven for 
hjemmeeksamen i SOS1001:  
 
* Oppgaven skal ha et omfang på 1800 - 2400 ord (Det beregnes ca 

400 ord pr side).  
* Bruk 12 punkts skriftstørrelse og linjeavstand 1 1/2.  
* Oppgaven skal ha et sammendrag på ca. 10 linjer først i 

oppgaven, på egen side mellom forside og selve oppgaveteksten. 
* Sett inn sidetall i oppgaven 
* Referanselisten skal avsluttes med setningen "Alle kilder som er 

brukt i denne oppgaven er oppgitt" 
* for retningslinjer på referansebruk se: Litt om skriving av oppgaver: 

http://www.iss.uio.no/studier/sos/studiekons/littomskriving.html  
 
* På forsiden av oppgaven skal følgende informasjon stå:  
 
1. Oppgavens tittel  
2. Emnets og emneansvarliges navn (Emnets navn: SOS1001 

Introduksjon til sosiologien, emneansvarlig: Gunnar C. Aakvaag) 
3. Innleveringsdato og sted  
4. Kandidatnummer (utleveres sammen med hjemmeeksamen) 
6. Antall ord i oppgaven (forside, sammendrag, litteraturhenvisninger og 

eventuelle vedlegg regnes ikke med) 
 
 
 
 
 
 

LYKKE  TIL! 
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• SKAL INNLEVERES SAMMEN MED OPPGAVEN 

Obligatorisk erklæring 
 

JEG ERKLÆRER HERVED AT MIN: 
seminaroppgave   semesteroppgave   essay   
hjemmeeksamen   hovedoppgave   
masteroppgave 

 
SOM ER LEVERT TIL: 

 SOS1001    SOS1002    SOS1003    2000-nivå 

 hovedfag    master 

 
1) ikke har vært brukt til en annen eksamen ved et 

annet institutt/universitet/høgskole innenlands eller 
utenlands 

2) ikke gjengir andres arbeid uten å oppgi kilde 
3) ikke gjengir eget tidligere arbeid uten å oppgi kilde 
4) har oppgitt alle referanser/kilder i litteraturlisten 
 
Jeg er kjent med at brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som 
fusk. 

Jeg har gjort meg kjent med de retningslinjer som gjelder for innlevering av 
oppgaver, mht oppgavens omfang, oppbygging osv. Oppgavens lengde er 
oppgitt i selve oppgaven, i antall ord. Jeg er klar over at brudd på gjeldende 
retningslinjer vil kunne påvirke vurderingen av min oppgave. 
 
 Oslo, den _______________________ 
 
Studentens underskrift ____________________________________ 
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